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Amendement 9
Maurice Ponga

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, 
lid 2, artikel 168 en artikel 192, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 43, lid 2, artikel 114, artikel 153, 
lid 2, artikel 168, artikel 192, lid 1, en 
artikel 349,

Or. fr

Motivering

Aangezien artikel 349 VWEU voorziet in de mogelijkheid om specifieke maatregelen voor 
ultraperifere gebieden vast te stellen, moet het als rechtsgrond van deze richtlijn worden 
vermeld.

Amendement 10
Maurice Ponga

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU4 heeft 
de Europese Raad besloten de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese Unie 
met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer een gebied overzee zijn, maar 
een ultraperifeer gebied in de zin van 
artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het 
Verdrag. Met ingang van deze datum zal 
het recht van de Unie van toepassing zijn 
op Mayotte. Het is wenselijk te voorzien in 
bepaalde specifieke maatregelen die 
gerechtvaardigd zijn door de bijzondere 
situatie van Mayotte op een aantal 

(1) Krachtens Besluit 2012/419/EU4 heeft 
de Europese Raad besloten de status van 
Mayotte ten aanzien van de Europese Unie 
met ingang van 1 januari 2014 te wijzigen. 
Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum 
niet langer behoren tot de landen en 
gebieden overzee in de zin van artikel 198 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, maar wordt het een 
ultraperifeer gebied in de zin van artikel 
349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag. 
Met ingang van deze datum zal het recht 
van de Unie van toepassing zijn op 
Mayotte. Het is wenselijk op een aantal 
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gebieden. gebieden te voorzien in bepaalde 
specifieke maatregelen die gerechtvaardigd 
zijn door de bijzondere situatie van 
Mayotte en zijn nieuwe status van 
ultraperifere regio.

__________________ __________________
4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131. 4 PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131.

Or. fr

Motivering

De wijziging van de status van Mayotte, dat niet langer tot de landen en gebieden overzee 
behoort maar een ultraperifeer gebied wordt, moet uitdrukkelijk worden vermeld. Ook moet 
worden onderstreept dat krachtens artikel 349 VWEU voor ultraperifere gebieden van het 
gemeenschappelijk beleid kan worden afgeweken.

Amendement 11
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Wat betreft Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid7: Frankrijk 
moet met het oog op de correcte 
tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake 
stroomgebiedsbeheerplannen, 
beheerplannen vaststellen en uitvoeren 
die technische en administratieve 
maatregelen bevatten om een goede 
watertoestand van alle 
oppervlaktewaterlichamen te bereiken en 
om de achteruitgang daarvan te 
voorkomen. Er moet voldoende tijd 
worden gegeven om deze maatregelen te 
kunnen vaststellen en uitvoeren.

Schrappen

__________________
7 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
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Or. fr

Amendement 12
Jean-Jacob Bicep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr


